
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan 

teknologi maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Sebagai ilmu 

yang mempelajari fenomena alam, fisika juga memberikan pelajaran yang 

baik kepada manusia untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam. 

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan dampak 

bencana alam tidak akan berjalan secara optimal tanpa pemahaman yang 

baik tentang fisika. Proses belajar mengajar atau pembelajaran fisika 

seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman 

siswa sehari-hari. Sehingga materi menjadi sulit diajarkan oleh guru dan 

juga sulit dipahami siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh guru untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak. Oleh 

karena itu guru harus mampu memilih dan memanfaatkan berbagai sumber 

untuk belajar agar dapat memvisualisasikan materi-materi yang abstrak.   

 

Namun kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini dalam pelaksanaannya 

masih banyak permasalahan yang harus segera dicarikan solusi secara 

tepat dan bijak. Beberapa contoh permasalahan tersebut adalah siswa yang 

kurang termotivasi untuk belajar dan memanfaatkan teknologi secara 
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bijaksana. Sekarang ini guru mayoritas masih menggunakan kurikulum 

lama dengan metode pembelajaran yang konvensional yaitu pembelajaran 

dengan metode ceramah. Pada tahun pelajaran 2006/2007 diberlakukan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dalam 

pelaksanaannya siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bukan hanya berlangsung satu arah, 

tetapi dapat berlangsung dua arah.  

 

Guru mempunyai peranan sebagai fasilitator dan motivator. Guru sebagai 

fasilitator diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

kemudahan kegiatan belajar anak didik, memberi petunjuk cara 

mendapatkan fakta dan data dari berbagai sumber belajar serta 

menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, sedangkan guru 

sebagai motivator  hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah 

dan aktif belajar. Tetapi kurikulum ini  masih belum seutuhnya 

dilaksanakan bahkan cenderung salah dalam mengartikan kurikulum 

KTSP itu sendiri.  

 

Sesuai  dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia nomor 16 tahun 2007, yaitu tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru, pasal 1 ayat 1  menyatakan bahwa setiap 

guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru 

yang berlaku secara nasional. Standar kompetensi guru ini dikembangkan 

secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut 
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terintegrasi dalam kinerja guru. Khusus pada kompetensi pedagogik, maka 

kompetensi inti guru yang harus dicapai adalah dapat memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan 

pembelajaran. Sedangkan pada kompetensi profesional, kompetensi guru 

yang harus dicapai adalah dapat memanfaatkan TIK untuk 

mengembangkan diri.  Salah satu contohnya memanfaatkan satu paket 

pembelajaran berupa video interaktif. 

  

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP 1 

Mutiara Natar, pembelajaran pada materi Tata Surya belum memanfaatkan 

fasilitas pembelajaran yang ada seperti LCD dan komputer sebagai media 

pembelajaran. Seharusnya fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan 

baik, sehingga tercipta pembelajaran yang interaktif dan lebih menarik di 

sekolah tersebut. Dengan Ilmu Pengetahauan dan Teknologi (IPTEK), 

pembelajaran  akan menarik siswa untuk menggali potensi dirinya baik 

secara mandiri maupun berkelompok. Bagi guru, pembelajaran yang 

memanfaatkan IPTEK akan memberikan alternatif media pembelajaran 

sehingga pembelajaran yang konvensional akan terganti dengan 

pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Selain itu, pada pelajaran 

fisika banyak sekali fenomena maupun konsep yang masih sangat abstrak 

untuk  dipelajari dan diamati secara langsung.  

 

Untuk itu perlu adanya  Pengembangan Paket Pembelajaran Fisika berupa 

Video Interaktif dengan Pengendali Jarak Jauh untuk SMP kelas IX. 

Pengembangan paket pembelajaran ini bertujuan mengembangkan media 
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pembelajaran sebelumnya, yaitu menambahkan soal latihan, penugasan 

kelompok dan ujian penguasaan materi dalam satu paket pembelajaran 

video interaktif. Kelebihan dari paket pembelajaran yang akan 

dikembangkan lebih sederhana dengan media sebelumnya kemudian 

ditambahkan dengan pengendali jarak jauh/remote control untuk 

memudahkan dalam pembelajaran. Sehingga dengan tersedianya media 

pembelajaran ini dapat mempermudah proses pembelajaran serta 

memotivasi siswa untuk belajar. Pada materi tata surya (khususnya materi 

gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta pengaruh interaksinya) 

guru  merasa kesulitan menjelaskan kepada siswa. Karena materi yang 

dijelaskan terlalu abstrak dan belum tersedianya media pembelajaran yang 

dapat menjelaskan secara konkrit untuk menampilkan materi secara lebih 

mudah dan menarik untuk dipelajari. Video yang akan dikembangkan 

berupa paket pembelajaran berbentuk DVD yang dapat diputar dengan 

menggunakan media player klasik dan DVD player yang memiliki format 

tombol remote. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka 

peneliti bermaksud melakukan pengembangan media pembelajaran 

berjudul “Pengembangan Paket Pembelajaran Fisika Berupa Video 

Interaktif dengan Pengendali Jarak Jauh untuk SMP kelas IX”  dengan 

kompetensi dasar mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit 

buatan serta pengaruh interaksinya di SMP 1 Mutiara Natar. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah diperlukan Pengembangan Paket Pembelajaran 

Fisika berupa Video Interaktif  dengan Pengendali Jarak Jauh untuk SMP 

kelas IX  pada Kompetensi Dasar Gerak Edar Bumi, Bulan, dan Satelit 

Buatan serta Pengaruh Interaksinya di SMP 1 Mutiara Natar. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

maka tujuan penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan paket 

pembelajaran fisika berupa video interaktif  dengan pengendali jarak jauh 

(remote control) untuk SMP kelas IX pada gerak edar bumi, bulan, dan 

satelit buatan serta pengaruh interaksinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kualitas dan 

efektivitas pembelajaran. 

2. Memberi alternatif pemecahan masalah dalam menjelaskan materi yang 

terlalu abstrak. 

3. Memberikan alternatif variasi sumber belajar yang menarik bagi siswa 

dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman serta 

meningkatkan motivasi siswa untuk memperbaiki kualitas belajarnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk lebih memahami gambaran penelitian ini, maka perlu diberikan 

penjelasan terhadap istilah-istilah untuk membatasi rumusan masalah yang 

akan diteliti dan agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari 

tujuan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, 

1. Pengembangan paket yang dimaksud adalah membuat sebuah media 

pembelajaran berupa video interaktif diantaranya materi dalam bentuk 

video, soal latihan, penugasan kelompok dan ujian penguasaan materi 

dalam satu paket pembelajaran dengan memanfaatkan program 

pinnacle studio HD 15 selanjutnya pada hasil akhir dikompilasi 

kedalam program Nero StartSmart Essentials. 

2. Subjek penelitian pengembangan adalah siswa kelas IX SMP 1 

Mutiara Natar, Lampung Selatan. 

3. Video dapat diputar menggunakan aplikasi media player klasik dan 

DVD player. 

4. Video berupa satu paket pembelajaran dalam bentuk keping DVD 

dapat diputar melalui DVD player. 

5. Media pembelajaran yang akan dikembangkan adalah: 

Materi            : Tata Surya 

Standar kompetensi         : Memahami sistem tata surya & proses yang    

terjadi di dalamnya 

Kompetensi dasar            : Mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan 

dan satelit buatan, serta pengaruh 

interaksinya  


